
                                                                                                                                                                                                                                            
R O M A N I A                                                                    
JUDEȚUL CLUJ  
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

H O T Ă R Â R E
privind  aprobarea  atribuirii Contractului de delegare a gestiunii Serviciului public de alimentare cu energie

termică a orașului Huedin, către operatorul  SC PAULOWNIA GREENE INTERNAȚIONAL Cluj

                Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa  ordinară din  data de 30.01.2015.
  Având în vedere adresa nr. 398/2015 înaintată de Comisia de organizare a licitației privind delegarea
gestiunii  Serviciului  public  de alimentare  cu  energie  termică  produsă  centralizat,  transportul,  distribuția  și
funrizarea  energiei  termice  produsă  centralizat  în  orașul  Huedin,  privind  desemnarea  ofertei  câștigătoare,
Procesul Verbal nr. 9871/19.12.2014 al comisiei de organizare a licitației, Procesul Verbal nr. 9919/22.12.2014,
pentru  stabilirea  punctajului  ofertelor  depuse,  Procesele  Verbale  de  negociere  directă  nr.  996/29.12.2014,
respectiv 997/29.12.2014,  și  Raportul  de evaluare nr.  10012/30.12.2014,  prin care  a  fost  desemnată  oferta
câștigătoare depusă de   PAULOWNIA GREENE INTERNAȚIONAL.

Ținând seama de Regulamentul Serviciului public de alimentare cu energie termică a orașului Huedin,
aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 99/2014, a Caietului de Sarcini al Serviciului public de alimentare cu
energie termică, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 85/2014.

Avand  in  vedere  proiectul  de hotărâre nr.  550/2015  înaintat  de primar  și  avizat  de comisia  pentru
activități economico – financiare la ședința din data de 26.01.2015 și proiectul  de hotarare nr. 690/29.01.2015
inaintat de primar și avizaat de comisia pentru activități economico – financiare la sedinta din data de 30.01.2015.

Luând  în  considerare prevederile  art.  38 din Procedura privind  organizarea,  derularea și  atribuirea
Contractelor de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică, aprobată prin H.C.L nr.
110/2014, 36, alin. 2, lit.d, alin.6, lit.a, pct. 14  şi  art. 45 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale,
modificată cu Legea 286/2006.

        H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1.  Se aprobă  atribuirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu 
energie termică, a orașului Huedin, către operatorul  SC PAULOWNIA GREENE INTERNATIONAL, cod unic de 
înregistrare 33303990, cu sediul în Cluj Napoca, str. Axente Sever, nr. 44, jud. Cluj.

Art.2. Se mandatează Primarul orașului Huedin Dr. Mircea MOROȘAN, pentru semnarea Contractului de 
delegare a  gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică, cu  SC PAULOWNIA GREENE 
INTERNATIONAL Cluj.

Art.3. Operatorul Serviciului public de alimentare cu energie termică  a orașului Huedin   SC PAULOWNIA 
GREENE INTERNAȚIONAL CLUJ, se obligă să depună în termen de 10 zile de la data semnării Contractului  de 
delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică  a orașului Huedin, o scrisoare de garanție
bancară pentru suma de 100.000 Euro, pe o perioadă de 90 de zile,  prin care să garanteze asigurarea continuității
furnizării Serviciului public de alimentare cu energie termică a orașului Huedin, pe perioada desfășurării 
Contratului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu energie termică  a orașului Huedin.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul orasului Huedin și 
direcția economică  din cadrul Primăriei Huedin. 

Nr. 8/30.01.2015 Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 15
Votat pentru: 15

 Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
 Giurgiu Marinela         Cozea Dan
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